Vaktherapeut beeldend
Binnen het Top Referent Trauma Centrum te Beilen is een vacature ontstaan voor:
Vaktherapeut beeldend (v/m)
24 uur per week
De aanstelling is voor bepaalde tijd van januari t/m juni 2018.
Je taken
Als vaktherapeut beeldend hou je je met name bezig met groepsbehandelingen voor de
deeltijdafdelingen van de Kentering, bestaande uit een tweedaagse mannengroep en eendaagse
vrouwengroep. En de deeltijd De Balans, bestaande uit alleen vrouwengroepen. De groepen zijn
voornamelijk gericht op stabilisatie en traumaverwerking. Daarnaast verricht je mogelijk enkele
individuele behandelingen. Je bent onderdeel van beide multidisciplinaire teams en de vakgroep
beeldend/drama en muziektherapie.
Je profiel
Je bent een HBO opgeleid vaktherapeut beeldend (bij voorkeur geregistreerd) en je hebt interesse in
het werken met volwassenen met vroegkinderlijk chronisch trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
Opgedane werkervaring met deze doelgroep is een pré. In deze functie past zowel heel steunend en
structurend kunnen werken als ook inzichtgevend. Het samenwerken in een team en ook als cotherapeut binnen de groepen hoort bij je werkzaamheden. Ben jij die enthousiaste, flexibele beeldend
therapeut, die stevig in zijn/haar schoenen staat? Kom dan onze deeltijdteams voor een half jaar
versterken en zelf een flinke dosis werkervaring opdoen.
Over het Top Referent Trauma Centrum
Het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) biedt derdelijns, provincieoverstijgende, gespecialiseerde
behandelingen aan zowel mannen (de Kentering) als vrouwen (de Balans) die chronisch
getraumatiseerd zijn. Voor zowel diagnostiek als behandeling bestaat het Trauma Centrum uit twee
zorgprogramma’s. Het zorgprogramma complex trauma en dissociatieve stoornissen bestaat uit
deeltijdbehandelingen en modules voor mannen en vrouwen met CPTSS en
emotieregulatieproblematiek en een polikliniek hoog dissociatieve stoornissen. Daarnaast is er het
zorgprogramma Veteranen en geuniformeerden met deeltijdbehandeling, modules en een polikliniek.
Het TRTC is een van de partners van het landelijke samenwerkingsverband TRTC’s en is een van de
partners van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).
Ons aanbod
Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen het TRTC te Beilen. Salariëring volgens CAO GGZ,
FWG 55 / salaris max. 3832,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Daarnaast bieden wij
aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een
goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen, dat je gevaccineerd moet worden tegen
Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie.
Het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de
indiensttredingprocedure GGZ Drenthe.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Rensema, teammanager a.i., T 0593-535800
of Hilda de Weerd, vaktherapeut beeldend, T 06-10635315.
Solliciteren
Je brief met CV moet uiterlijk 10 november 2017 binnen zijn bij GGZ Drenthe, Dienst PO en O,
Bureau Werving en Selectie, Postbus 30.007, 9400 RA ASSEN. Onder vermelding van
vacaturenummer v17.0178.
Digitaal solliciteren is ook mogelijk. Hiervoor verwijzen wij je naar het intranet (tab vacatures/GGZ
Drenthe) of naar onze website www.werkenbijggzdrenthe.nl waar je bij de desbetreffende vacature het
sollicitatieformulier kunt invullen.

